
 

 

 
 
 

OVERLAST FORMULIER    
WIJ  VRAGEN U DE ONDERSTAANDE GEGEVENS ZO COMPLEET MOGELIJK AAN TE LEVEREN. INDIEN U DE MELDING ANONIEM WILT 
DOEN, WORDT UW MELDING ALLEEN TER KENNISGEVING AANGENOMEN. U ONTVANG DAN GÉÉN TERUGKOPPELING EN DE MELDING 
KAN NIET GEBRUIKT WORDEN VOOR DOSSIEROPBOUW.  

UW GEGEVENS  Ik wil graag anoniem blijven 

Initialen, voor- en achternaam                                                                                         

Adres  

Postcode en woonplaats  

E-mailadres  

Telefoonnummer   

 

WIE VEROORZAAKT VOLGENS U DE 
OVERLAST?   Buren                                  anders, namelijk:  

Voor- en achternaam                                                                                         

Adres  

 
 Wat is de aard van de overlast?  

Geluidsoverlast     Burenruzie     

Huisdieren   Onrechtmatige bewoning  

Vervuiling van de woning/stankoverlast  Agressie/bedreiging    

Vervuiling algemene ruimte binnen  Drugshandel  

Vervuiling algemene ruimte buiten  Hennepkwekerij                                              

Drugs/alcohol problematiek  Anders, namelijk ……………………………………….. 

  Geef een korte toelichting op de overlast die u heeft aangekruist: 

 

 

 

 

Sinds wanneer vindt deze overlast plaats?      Datum: 

Op welk moment van de dag vindt de 
overlast plaats? 

Overdag                                       ‘s Avonds          

‘s Nachts               Wisselend  

Hoe vaak komt de overlast voor? Dagelijks                                     

aantal keer per week          

Minder dan 1 keer per week          

Anders namelijk:        



  

Heeft u zelf al contact opgenomen met de (vermoedelijke) veroorzaker? 

JA,  geef een korte beschrijving in onderstaand vak hoe de communicatie is verlopen en 
wat u hiermee heeft bereikt.          

    NEE,  
Patrimonium verwacht van u dat u eerst zelf contact opneemt met de overlastveroorzaker. Omdat u nog geen 
contact heeft opgenomen, vragen wij u in onderstaand veld te vermelden wat hiervoor de reden is.  

  Beschrijving/ toelichting: 

  

 

 

Heeft u deze overlast eerder al gemeld bij Patrimonium?  

JA,  hoe heeft u dit gemeld?  
schriftelijk/telefonisch/via e-mail    jaar van melden:  ……………..      

 wat is er met uw klacht gedaan? …………………………………………………………………………….. 

    NEE 
 

Heeft u de overlast ook gemeld bij de politie of andere instanties?  

NEE,             

    JA, bij: …………………………………………………………………………….………………………………………………………  

Wat heeft de politie of andere instantie met uw melding gedaan?  
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Overige opmerkingen/vragen: 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Indien u weet dat er meerdere buren en/of omwonenden zijn die ook overlast ervaren, dan is het belangrijk 
dat iedereen zelf een melding maakt.  

 

 

Ondertekening 
Datum,      

Handtekening melder          

 

.…………………..……………..…………  

 


